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APC község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa

Minden karácsony bizonyos szempontból
egy út mindannyiunk számára. Szinte
görcsbe rándul a gyomrunk, ha a vásárlásra
gondolunk, vagy más egyéb számtalan
tennivalóra. Ezek valamilyen formában
részei az emberi életünknek, de vajon
elgondolkoztunk-e már azon, hogy az
örömök, az egymásra figyelés, a mosoly-
gás, a sértõdöttségen való túlemelkedés, a
közös ima, éneklések és maga az
ünneplés… hogy ezek a pillanatok is mind
az emberi életünk részei? Sõt... ezek adják
az igazi ünnepet.

Mária és József tökéletesen a mi kará-
csonyi készülõdéseinknek az elõképei.
Viszontagságok között indulnak Betle-
hembe. Vállalják az út viszontagságait. Mai
szóval azt mondhatjuk, hogy látszólag
nincs elõkészítve semmi az „ünnepre”, a
Gyermek születésére. Egy nyirkos, hideg,
szolgáltatás-mentes istállóban szállnak
meg. Ebben az esetben nekik is döbbene-
tesen aggódniuk kellene, hiszen a külsõ
dolgokat nézve valóban egyáltalán semmi
sem volt elõkészítve az Ünnepre. És
mégis: a lelkükben Õk tökéletesen felké-
szültek voltak. Mikor Jézus megszületik, a
lehetõ legnagyobb békesség, harmónia, és
öröm uralja a szegényes istállót, és az
angyalok kórusa zeng az égbõl. Õk ugyan-
is minden „szenvedésüket”, az út kihívásait
fel tudták ajánlani az Úrnak. A Lénye-
gesre, a Legfontosabbra figyeltek, arra,
hogy a Gyermeknek a figyelmes szeretetet
adják. És így nemcsak a külsõséget
tekintve, hanem bennük és közöttük
született meg Jézus.

Vajon észre tudom-e venni a karácsonyi
készülõdés és a Szenteste alatt Jézus, Mária
és József életét az enyémben? Vannak
nehézségeim, de ezekkel az Isten nevel,
formál. Észreveszem-e hogy ezek mellett a
nehézségek mellett ott rejtõzik a Születés
Öröme, amely nem csupán Isten Fiáé, de a
mi magunk, személyes Istenben való
újjászületése is? Tudok-e munkatársa lenni

az Úrnak Máriához és Józsefhez hason-
lóan? Fel tudom-e fedezni, hogy a kopott,
hûvös, széljárta „istállónkba” képes be-
költözni a béke, a teljes boldogság ha
figyelek Istenre? El tudom-e hinni, hogy
ha tényleg a Lényegre figyelek, és nem a
külsõségekre, akkor én is örömöt tudok
vinni a körülöttem lévõ családba, baráti
társasága, munkahelyi közösségbe?

Kívánom, hogy ezen Karácsony ünne-
pén egy kicsit mi is el tudjunk tekinteni az
istálló kinézetétõl, és engedjük, hogy
bennünk is ma is megszülethessen az
Üdvözítõ!

Áldott Krisztus-születést kívánok Min-
denkinek!

Varga József plébániai kormányzó

A KÉSZÜLET TITKA

FEJLESZTÉSEK

A Magyar Falu Program keretében Szol-
gálati lakás pályázati kiírásra benyújtott
pályázatunk megfelelt a pályázati kiírás-
ban meghatározott tartalmi értékelési
szempontoknak, ezért egy híján hatmil-
lió forint támogatásra lettünk jogosultak
- tudatta Juhász István polgármester. A
pénz a Fõ út 41. szám alatti szolgálati
lakás felújításának egy részét fogja
biztosítani, a nyílászárók, a fûtés cseréjé,
valamint a belsõ felújítást foglalja
magában. A Magyar Falu program kere-
tében meghirdetett „Kistelepülések

járdaépítésének, felújításának anyagtá-
mogatása” címû pályázaton Apc közel
ötmillió forint támogatást ért el, ebbõl az
összegbõl a Rózsa utca és ennek
folytatásában a József Attila utca járdája
fog megújulni a jövõ év tavaszán. Az
elnyert összeg az anyagköltséget foglalja
magában, a munkadíjat az önkormányzat
önerõbõl fogja finanszírozni. Ugyanezen
utcák felújítására külön 15 millió forint
érkezett. A program óvodaudvar-
fejlesztési pályázatánál 4,7 millió forint
jut a játszóudvar felújítására.

Nyertes Magyar Falu-pályázataink
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A dr. Áder János Köztársasági Elnök Úr által
2019. 10. 13-ára kitûzött és megtartott helyi
önkormányzati képviselõk és polgármes-
terek választása, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselõk választása Apc
Községben eredményesen lezajlott.

A helyi választási bizottság (HVB) a
választópolgárok független, kizárólag a
törvényeknek alárendelt szerve, amelynek
elsõdleges feladata a választási eredmény
megállapítása, a választások tisztaságának,
törvényességének biztosítása, a pártatlan-
ság érvényesítése és szükség esetén a vá-
lasztás törvényes rendjének helyreállítása.

Apc Községben három szavazókör mû-
ködött. A HVB a választási eljárás során, 3
polgármesterjelöltet, 24 helyi önkor-
mányzati képviselõjelöltet, és 6 roma nem-
zetiségi önkormányzati képviselõjelöltet
vett nyilvántartásba. A HVB nyilvános
sorsoláson állapította meg a szavazó-
lapokon szereplõ jelöltek sorrendiségét
kategóriánkként. Külön sorsolás döntött a
polgármester jelöltek, a települési képvi-
selõjelöltek és a nemzetiségi önkormány-
zati képviselõjelöltek szavazólapon tör-
ténõ feltüntetésének sorrendjérõl.

Apc Községben választói névjegyzék-
ben 1994 választópolgár szerepelt, ebbõl
1013-an adták le voksukat a választás
napján, ez 50,8 %-os részvételi arányt
jelent.

A nemzetiségi önkormányzati választás
vonatkozásában a választói névjegyzékben,
a választás napján 111 választópolgár
szerepelt, ebbõl 32-en adták le voksukat,
ez 28,83 %-os részvételi arányt jelent

A szavazás befejeztével sor került az
urnák felbontására, a szavazólapok ellenõr-
zésére, szétválogatására és a szavatok
megszámlálására.

A választás végleges eredménye:

Polgármester-választás: 
Körömi Kázmér független jelölt 176

szavazat, Juhász István független jelölt 525
szavazat, Susán-Fáczán Zsuzsanna füg-
getlen jelölt 296 szavazat.

A fentiek szerint ismertetett, leadott
érvényes szavazatok alapján Apc Község
polgármestere: Juhász István

Helyi önkormányzati képviselõk vá-
lasztása:

A helyi önkormányzati képviselõk és

polgármesterek választásáról szóló 2010.
évi L. törvény 4. § (c) pontja alapján az
egyéni listás választási rendszerben 5.000
lakosnál kevesebb lakosú településen - ami
Apc esetében 1994 fõ - 6 fõ a képviselõk
száma.

A leadott érvényes szavazatok alapján,
Apc Községben az alábbi képviselõjelöltek
szereznek mandátumot:

1. Susán-Fáczán Zsuzsanna független
jelölt, 2. Körömi Kázmér független jelölt,
3. Gémes Virág független jelölt, 4. Hege-
dûs Gyula független jelölt, 5. Almási
József független jelölt, 6. Jancsó István
független jelölt

A Képviselõ-testület Bizottságai
Apc Községi Önkormányzat Képviselõ-

testülete 2019. november 21-i ülésén
elfogadta a Képviselõ-testület és Szervei
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló 10/2019. (XI.21.) önkormányzati
rendeletét. Ennek megfelelõen a község
önkormányzatának munkáját két bizott-
ság segíti az alábbiak szerinti megnevezés-
sel és személyi összetételben:

Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesz-
tési Bizottság: Hegedûs Gyula - elnök,
Almási József - képviselõ tag, Jancsó
István - képviselõ tag, Körömi Kázmér -
képviselõ tag, Susán-Fáczán Zsuzsanna -

képviselõ tag, Gyémánt Ferenc - külsõ tag,
Simon Orsolya - külsõ tag.

Szociális, Jóléti és Kulturális Bizottság:
Körömi Kázmér - elnök, Susán-Fáczán
Zsuzsanna - képviselõ tag, Varga Andrásné
- külsõ tag.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi

CLXXIX. törvény 51. § (1) bekezdésének
a) pontja alapján, ha a nemzetiségi
névjegyzékben szereplõ választópolgárok
száma a választás kitûzésének napján a
településen kevesebb mint száz fõ, a
települési nemzetiségi önkormányzati
képviselõk száma három fõ.

A települési nemzetiségi önkormányzati
képviselõk választásának eredményei

A leadott érvényes szavazatok alapján az
alábbi, roma nemzetiségi képviselõjelöltek
szereznek mandátumot:

1. Bogdán Tibor elnök Roma Polgárjogi
Mozgalom BAZ Megyei Szervezete, 2.
Kótainé Bogdán Klaudia elnök helyettes
Roma Polgárjogi Mozgalom BAZ Megyei
Szervezete, 3. Bogdán Tiborné tag Roma
Polgárjogi Mozgalom BAZ Megyei
Szervezete.

Laskai István
Jegyzõ

AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKRÓL
2019. OKTÓBER 13.
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Az év utolsó néhány hónapja is bõvel-
kedett eseményekben. A nagy Szüreti
Felvonulás és Mulatság színes progra-
mokat kínált, a Mûvelõdési Ház népmû-
vészeti kiállításnak adott helyet, valamint
bemutatta a Pohárdi-ágyúkat, a makette-
zõk, Sidló Dorottya és Morvai Regina
munkáit.

Bekapcsolódtunk az Országos Könyv-
tári Napok programsorozatba, elkísértük
idõseinket az I. Nagyrédei Nótaversenyre,
ahonnan gyönyörû eredménnyel tértünk
haza.

Mesemondó Bukovics Jánossal ünnepel-
tük szeptember utolsó napján a Magyar
Népmese napját.

Október elején a szépkorúakat köszön-
töttük nívós mûsorral.

Október 23-i nemzeti ünnepünk mû-
sorát a Boldog Brenner János Katolikus
Általános Iskola 7. osztályos tanulói adták
Bónáné Sztercsik Beáta felkészítésével.

Akadt kézmûveskedés, könyvtári prog-
ram, foglalkozás bõven kicsiknek és
felnõtteknek egyaránt. Mikulásra készülve
az eddigi talán legnagyobb gyermek fog-
lalkozást tartottuk az Apc Községi Ön-
kormányzat támogatásával decemberben,
ahol több mint 40 gyermek készítette el
egyszerre a csoki kalendáriumot. 

Szent Karácsony ünnepére készülünk.
Megkezdõdött az Advent idõszaka, vasár-
naponként gyertyagyújtással várjuk az
érdeklõdõket.

A Falukarácsony mûsorában az Apci

Gyöngyszem Óvoda Vargáné Kovács Ka-
talin és Ocsenász Evelin felkészítésével
mesével, a Boldog Brenner János Katolikus
Általános Iskola Mack Andrea felkészí-
tésével pásztorjátékkal, Csemer Dzsesszi-
ka és Kótai Klaudia Rozália duettel,
Lakatos Lili, Pápai Andrea és az apci
gyerekek közös énekléssel köszöntik a
vendégeket. A mûsort a FolkKommuna
Táncegyüttes Sárközi tánc bemutatója és
Mesemondó Bukovics János meséje zárja.

Köszönöm az eddigi sok-sok segítséget
mindazoknak, akik támogatták a mun-
kámat, ezáltal rendezvényeink, esemé-
nyeink a lehetõ legsikeresebbek lehettek.
Köszönöm a kollégáimnak és minden
kedves segítõnknek a kitartást, sokszor
erõn felüli plusz munkát, a pozitív hoz-
záállást. Az elmúlt 10 hónap alatt valóban
erõs csapat kovácsolódott össze.

Továbbá még erõsebbé vált a jó kap-
csolat, a közös munka községünk társ-
intézményeivel, valamint a helyi civil
szervezetekkel és egyesületekkel - köszö-
nöm a segítõ együttmûködést! Köszönet
mindazoknak, akik méltónak érezték
programjainkat, hogy megtiszteljék jelen-
létükkel. Hisz a kultúra, a mûvelõdés, a
rendezvények mind a közt szolgálják - azt,
hogy az együtt eltöltött hasznos idõ
szebbé, tartalmasabbá tegye minden-
napjainkat.

Meggyúltak az Adventi Koszorú gyer-
tyái - ünnepi idõszak van. Ilyenkor
mindent talán kicsit szebbnek, békésebb-

nek látunk - tartson bennünk ez a meghitt
boldog érzés egész éven át! Ezt kívánom
tiszta szívvel mindenkinek! Apc, Békés
Áldott Ünnepet!

Pápai Andrea 
intézményvezetõ

„Minden nap örömnap,
táncolnak a fák
Nézz csak az égre fel,
Minden ünnepel!

Ha a szív ad és kap,
egy kis boldogság
oly könnyen Rád talál
ez csak rajtad áll.

Nyújtsd a két kezedet
kell egy kis szeretet
És a szív szabad lesz
mint a madár!

Arany hó hull köréd
Felragyog a  sötét
ahol még sosem fénylett napsugár

Milyen szép a világ
mennyi szív, mennyi vágy
Ez a Föld olyan mint egy nagy család!

Csak egy kis szeretet,
nyújtsd a két kezedet
Jöjj velünk, s vár Reád sok jóbarát!”

AZ ADY ENDRE MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI
KULTÚRA
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GALÉRIA

Sokan várták együtt az apci Falukarácsonyt
Teltház fogadta a december 15-i Falukará-
csony rendezvény szereplõit Apcon. Fellé-
pett az Apci Gyöngyszem Óvoda Mici-
mackó csoportja az Ezüsthajú Angyalka
meséjével, a Boldog Brenner János Katoli-
kus Általános Iskola tanulói a pásztorjáték-
kal. Ott volt a FolkKommuna Táncegyüt-
tes és a mesemondó Bukovics János is, aki
ezúttal Wass Albert Karácsonyi meséjével
készült. Verset hozott Tihi Dávid,
énekeltek az Apci Gyerekek, Lakatos Lili,
Pápai Andrea, Bogdán Klaudia és Csemer
Dzsesszika. Megnyílt a karácsonyi vásár,
Juhász István polgármester köszöntötte az
apciakat, a vendégeket zsíroskenyérrel,
bejglivel, forró csokival, forralt borral,
mézes puszedlivel és sült gesztenyével is
megkínálták.
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AZ IDÕSEK NAPPALI OTTHONÁNAK HÍREI
Tisztelt apci lakosok, kedves olvasók!

Nagy örömmel töltött el, hogy 2019.
október végére befejezõdött intézmé-
nyünk energetikai felújítása és idõseinkkel
visszaköltözhettünk szép, hangulatos és
komfortos kis „otthonunkba”.

A beköltözést követõen is számos
programmal igyekeztünk és igyekszünk
változatosabbá tenni idõseink minden-
napjait. Ezen rövid idõ alatt is számos
élménnyel gazdagodhattak tagjaink, me-
lyeket csak felsorolásszerûen szeretnék
most Önökkel megosztani a teljesség
igénye nélkül: „Lélektánc” - hatvaniak
zenés mûsora, Márton nap, Mini egészség-
nap, kreatív foglalkozás: baglyok készítése,
kirándulás a budapesti Orchidea kiállításra,
Mikulásnap, mesedélután Bukovics Jani
bácsival, Hegedûs Gyula képviselõ úr
helytörténeti elõadása, mézeskalácssütés.
Ezúttal azonban „beszéljenek” helyettünk
a foglalkozásainkon, kiránduláson és az
egyéb programokon készült fotók.

Advent idején, Karácsony közeledtével
egyik kedves tagunk Serfõzõ Ferencné
Ibolya néni által írt verssel szeretnék Apc
település valamennyi lakosának áldott,
békés ünnepeket kívánni az Apci Szociális
Szolgáltató Intézmény valamennyi dolgo-
zója nevében.

Közeleg 
Karácsony
Mindenki próbál takarékoskodni,
Közeleg Karácsony, legyen mibõl ajándékot venni.
Kinél nagy a család, ott nehezebb megoldani.
Sokfelé kell osztani, igazságosan megfelelni.

Valamikor nem errõl szólt az ünnep,
Szeretetrõl-melegségrõl mi körülvett.
Nem volt mindig ajándék, csak fenyõfa,
Rajta pár szaloncukor, alatta kis csomagocska.

Ne az ajándékozás okozzon gondot,
Boldogan-örömmel várjuk haza a családot.
Asztalt körben ülve beszélgetni, 
Próbáljunk egymásra odafigyelni.

Karácsony egyszer van egy évben, 
Míg lehet, töltsük az Ünnepet szeretetben.
Kinek nincs, ki ajándékot vegyen,
Gondoljunk azokra is e szép Ünnepen.

Van, ki nem gondol semmi másra,
Várja, buzgón mi van a csomagban.
Legyen ez béke és szeretet ünnepe,
De kis meglepetéssel gondoljunk a gyerekekre.

A Betlehemi kis Jézus vigyen minden házba
áldást, békességet, sok szeretetet, egyben eredményekben
gazdag, boldog újévet.
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CSALÁDSEGÍTÕK

A legnagyobb ajándék
Családsegítõ-és Gyermekjóléti Szolgála-
tunk fõ feladatának tekinti a gyermekek és
felnõttek segítését, gondozását. 

Szeptemberben indult egy, a MEK-
misszióval, és a WOL-bibliaiskolával kö-
zösen szervezett programunk, amely segíti
a gyerekeket az angol nyelv könnyebb
elsajátításában. Jó látni, hogy a gyerekek
Apcon nagyon ügyesek, és szívesen
tanulnak idegen nyelvet, a szülõk pedig
hûségesen hozzák a gyermekeiket a
pénteken 15.30-kor kezdõdõ alkalmakra.
Az amerikai fiatalok nagy örömmel
foglalkoznak az apci gyerekekkel, és ez az
öröm kölcsönös. Általában 25-35 gyermek
jön el a foglalkozásokra, akiket két, vagy
három csoportra osztunk szét korosz-
tályok szerint. A foglalkozás  játékos for-
mában folyik, már csak azt vesszük észre,
hogy kevés az egy óra, és hamar lejárt az
idõ.  

Az adventi idõszakunk úgy alakul, hogy
december 6-ai angol (mikulásos) alkalom
után egy kis idõre elbúcsúzunk az amerikai
fiataloktól. Közülük némelyek a téli

szünetre hazamennek az Egyesült Álla-
mokba, Kanadába és Brazíliába. A legkö-
zelebbi angol foglalkozás 2020. január
második hetében fog kezdõdni, de errõl a
pontos idõpontról értesíteni fogjuk a
szülõket. 

December 14-én téli gyermeknapot tar-
tottunk a sportcsarnokban 15 órai kez-
dettel, amire sok-sok szeretettel vártunk
minden gyermeket a  szüleikkel együtt. 

Köszönjük szépen a polgármester úrnak
és az újonnan alakult képviselõ testü-
letnek, akiknek a munkájukhoz sok erõt
kívánunk, hogy lehetõvé teszik a mûve-
lõdési ház használatát a gyermekek
részére.  

Munkánk során az a tapasztalatunk,
hogy egyre nagyobb feladat a szülõknek a
gyermekeik nevelése. Ebben a szép szülõi
hivatásban gyermekeink nevelése, segítése
sok örömet, de egyben nagy felelõsséget is
jelent. A gyerekek különbözõ életkoruk-
ban más-más módon támaszkodnak szü-
leik segítségére, gondoskodására, szerete-
tére. Egyik legfontosabb feladatunk, hogy

helyes szeretettel szeressük õket. A gyer-
mekek olyanok, mint a szivacs, mindent
magukba szívnak, ami õket éri, amit a
családban hallanak, látnak, tapasztalnak.
Valaki egyszer azt mondta, hogy a
gyermekeinken látszik meg, mi történik a
családunkban. A kis szívük olyan, mint a
kis akkumulátor, ha az otthonukban
szeretettel feltöltõdnek, akkor van mibõl
adniuk egymásnak, osztálytársaiknak,
tanáraiknak. Mi felnõttek is mindannyian
így vagyunk ezzel. Az adventi és a kará-
csonyi üzenet számunkra az, hogy Isten az
Úr Jézusban lejött hozzánk, az igazi
Szeretet formájában. Az Úr Jézus Szere-
tetét elfogadva tudunk csak mi is szere-
tetet tovább adni gyermekeink, embertár-
saink felé. Nincs ettõl szebb és nagyobb
ajándék, mint Jézus Krisztus szeretetének
az ajándéka.  

Áldott és Szeretetben gazdag adventi és
karácsonyi ünnepet kívánunk minden
kedves szülõnek, gyermeknek! 

Sok szeretettel: 
Családsegítõi Szolgálat 

Bölcsõdei hírek
2019. szeptember 10-tõl fogadjuk bölcsõ-
dénkben a 2019/2020-as nevelési-gon-
dozási évre felvételt nyert gyermekeket. A
bölcsõdés gyermekek a szakma szabályait
figyelembe véve folyamatosan kerülnek
beszoktatásra. Jelenleg 17 kisgyermek jár
az intézménybe, de a téli szünet után
folytatjuk a beszoktatásokat.

Októberben a Könyvtári Hetek prog-
ramsorozatban bölcsõdés gyermekeink is
részt vettek. Érdeklõdve hallgatták a nekik
választott mesét, melyet Andi és Anikó
bábelõadással tett színesebbé. Az elõadás
után a gyermekek õszi faleveleket színez-
tek teljes odaadással. 

Novemberben az ünnepek felé köze-
ledve vendégünk volt Birkás Ildikó. Zenés,
jókedvû délelõttöt töltött nálunk. A gyer-
mekek nagyon élvezték a közös éneklést.
Reméljük, a közeljövõben újra ellátogat
hozzánk.

December az ünnepekre való ráhango-
lódás, várakozás jegyében telik. Az adventi
idõszak a bölcsõdében is a készülõdés idõ-
szaka. December 6-án ellátogatott intéz-
ményünkbe a Mikulás. Családias, jó han-
gulatú teadélutánt töltöttünk el a csalá-
dokkal - szülõkkel, nagyszülõkkel, testvé-
rekkel. December 17-én tartjuk Karácsony
Ünnepélyünket. Másnap- a hagyomány-
hoz hûen - ellátogatnak az Apci Gyöngy-

szem Óvoda középsõ csoportosai, hogy
elõadásukkal meghittebbé tegyék az ünnep
közeledtét, és egy kellemes délelõttöt
töltsenek el velünk.

Minden évben karácsonykor lehetõsé-
günk nyílik új játékok vásárlására, pótlá-
sára. Idén is sikerült a bölcsõdés korosz-
tálynak megfelelõ, színvonalas, minden
igényt kielégítõ játékokat, eszközöket
vásárolni. Köszönettel tartozunk fenntar-
tónknak, Apc Község Önkormányza-
tának, hogy idén is lehetõvé tették a
játékpark bõvítését.

Decemberben nemcsak a gyerekek kap-
tak ajándékot. Egy nagylelkû felajánlásnak
köszönhetõen az intézmény egy KÄR-
CHER porszívóval gazdagodott, mely
nagymértékben megkönnyíti a bölcsõdé-
ben a napi munkát. Köszönjük Hegedûs
Gyula Képviselõ Úrnak az ajándékot. 

November végén utaztam el Budapestre,

ahol találkoztam Laure Herbreteau - val,
aki a Familidoo képviselõjeként látogatott
el a BabaMama Expóra. 

A Bölcsõdei Dolgozók Demokratikus
Szakszervezetének felhívására vettem fel a
kapcsolatot Laure-val. A francia cég, mely
babakocsik gyártásával, és forgalmazásával
foglalkozik, Magyarországon szeretne
piacot bõvíteni, és nagyköveteket keresett
a termékük reklámozásához, népszerûsíté-
séhez.

Magyarországon a mi bölcsõdénk nyerte
el elsõként a Familidoo babakocsi bemu-
tatását és népszerûsítésének jogát! A
másik lehetõséget egy budapesti magán
óvoda kapta meg.

Az ajándékba kapott Familidoo Lidoo
Bus, 6 seater stroller egy gyönyörû és
hasznos ajándék, mellyel hosszabb - rövi-
debb sétát tehetünk azokban az idõsza-
kokban is, mikor a bölcsõde játszókertjét
az idõjárás miatt nem tudjuk igénybe
venni, valamint egy nagyszerû lehetõség,
hogy nagykövetként öregbítsük Apc hír-
nevét, és minél többen megismerjék
intézményünket országon belül, és azon
kívül is. 

A bölcsõde dolgozói nevében kívánok:
Békés, boldog, meghitt ünnepeket!

Kissné Süveges Beáta bölcsõdevezetõ
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ÓVODAI HÍREK

ÓVODAI HÍRMONDÓ
Advent van, a szeretet, béke, várakozás
ideje minden családban. Óvodánkban is a
decemberi napokat a karácsonyvárás han-
gulata járja át. Az ünnepre való készülõ-
dést a gyerekekkel közösen kezdtük el,
díszbe öltöztettük óvodánkat kívül és
belül. A decemberi havazás elõsegítette a
téli hangulat kialakulását. A Mikulás
december 6-án délelõtt látogatott el hoz-
zánk, a jó hangulatot Molnár Orsi kon-
certje biztosította. A karácsonyi ünne-
pekre való hangolódást segítette a Palánta
bábszínház meghitt elõadása is. Szeret-
nénk, ha kicsiknek, nagyoknak, minden-
kinek gyönyörû karácsonya lenne, ezért
már hagyomány szerint két csoportunk
ellátogat két intézménybe. A Zsebibaba
középsõ csoportosok a bölcsõdés gyerme-
kekhez, a Micimackó nagycsoportosok
pedig az Idõsek Otthonába mennek
karácsonyi hangulatot varázsolni. A nagy-
csoportos gyerekek a Falukarácsonyon is
részt vesznek karácsonyi mesejátékukkal.
December 17-én és 18-án délelõtt tartjuk
az óvodánkban a karácsonyi ünnepsé-
geinket.

Nemcsak a tél, de az õszi idõszak is
eseménydús programokat jelentett a gye-
rekek számára.

- Idén is részt vettünk az önkormányzat
által szervezett Szüreti felvonuláson.
Óvodánkat Micimackó nagycsoportos
gyermekek képviselték, szüreti táncukkal
léptek fel.

- Papírgyûjtést szerveztünk szeptember-
ben. Idén is nagyon sok papírhulladékot
sikerült összegyûjtenünk, melynek össze-
gét a tavaszi gyermeknapi programokhoz
használjuk fel. Köszönet a szorgalmas
gyermekeknek és szülõknek!

- Az Állatok világnapja alkalmából
kirándulást szerveztünk a Molnár-tanyára,
ahol számukra különleges háziállatokkal
ismerkedhettek meg, részt vehettek az
állatok gondozásában is. Nagyon köszön-
jük a vendéglátást és élményeket a Molnár
családnak!

- Ha õsz, szüret…Alma- és szõlõ
szüreten vehettek részt a középsõ- és a
nagycsoportos gyermekek. Köszönjük a
lehetõséget!

- Õsszel több kulturális programot
biztosítottunk gyermekeink számára:
Papp Ági bábszínháza, Zene-bona zenés
színház, könyvtári foglalkozások, kiállítás.
Bukovics János mesemondó meséit min-
den hónapban hallhatják a gyermekek. Kö-
szönjük a lehetõséget! Helyi, óvodapeda-

gógusaink által szervezett Kacagó bábcso-
portunk második elõadását láthatták a
gyerekek.

- Októberben Egészséghetet szervez-
tünk. Célunk az egészséges életmód kiala-
kítása, megszerettetése sok mozgással és
az egészséges ételek, - gyümölcs-, zöldség-
saláták - elkészítésével, fogyasztásával.
Programjaink között szerepeltek: Ovi-
olimpia, zöldség- gyümölcssaláták, bábok
készítése, kiállítással egybekötött egész-
séges ételek kóstolója, séta a Zagyva
folyóhoz, tanácsadás, elõadás a szülõknek,
interaktív foglalkozás a gyerekeknek.

- Október végén rendeztük ismét a
Tökjó napot, melyre tökfaragó versenyt
hirdettünk meg. Az alkotásokat az óvo-
dában, otthon, a szülõkkel együtt készí-
tették el a gyerekek. Ismét nagyon sikeres
volt a kezdeményezés, mert több mint 30,
ötletes töklámpás, töfej készült. Ezúton
gratulálunk a nyerteseknek, köszönjük a
kreatív, lelkes gyermekek és szülõk aktív
részvételét!

- Az idei Jótékonysági bálon Micimackó
nagycsoportosaink, 25 gyermek képviselte
óvodánkat. Vidám táncukkal szórakoztat-
ták a közönséget. Köszönöm a gyermekek,
szülõk, az alapítvány kuratóriumának és az
óvoda dolgozóinak munkáját, minden
adományozónak a támogatását!

- Novemberben ismét részt vettünk az
„Édes-mézes reggeli” programban - Kö-
szönjük a Susán Méhészet támogatását!

- A középsõ- és nagycsoportos gyer-
mekeink idén kétszer is részt vettek a
Bozsik program keretén belül szervezett
foci fesztiválokon.

Ebben az évben is sokan támogatták

óvodánkat, játékokkal, adományokkal,
pénzbeli felajánlásokkal. Jótékonysági
bálunkat idén is sikeresnek mondhatjuk,

sokan gondolták úgy, hogy nagylelkûen
segítik alapítványunkat, ezzel óvodánkat
is. Fenntartónk segítségével tesszük szeb-
bé az óvodás gyermekek karácsonyát,
karácsonyfát és sok-sok játékot tudtunk a
gyermekeknek vásárolni. A Mikulás kon-
certet teljes egészében Molnár Zoltán és
családja támogatta. Hegedûs Gyula kép-
viselõ úr felajánlásából 2 db BoboCar
mozgásfejlesztõ járgányt vásároltunk a
gyermekeknek a karácsonyfa alá. Szülõk, a
faluban élõk, faluból elszármazottak is fel-
keresték óvodánkat, hogy a gyerekeknek
játékokat hozzanak. Mindenkinek nagyon
köszönjük a segítségét, hálásak vagyunk
érte!

„Csendes az Advent, gyülekeznek az
égen a csillagok,

Így szép az Advent:
Te adhatsz,
Õ adhat,
Mi adhatunk,
Mindannyian, bizony mindannyian:
Valakinek Angyala vagyunk.”
(Bedõ Gábor: Csendes az Advent)

2019. december 23-tól 2020. január 3-ig
az óvoda zárva tart, nyitás: 2020. január 6-
án, hétfõn!

Minden kedves olvasónak Békés, Szere-
tetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog,
Sikerekben gazdag Új Esztendõt kívánok
az Apci Gyöngyszem Óvoda minden
dolgozója nevében!

Hartman Imréné óvodavezetõ
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Kedves Szülõk, Gyerekek, Tisztelt Apci
Lakosok! Adventben vagyunk. Lelkünk-
ben ké-szüljünk „csendben”, várakozó
szívvel Jézus születésére.

A Boldog Brenner János Katolikus
Általános Iskola nevében köszönettel
tartozom a pedagógus kollégáknak, a
gyerekeknek, szüleiknek és minden segítõ
embernek, akik részt vettek az intézmé-
nyünk életében és segítették a fejlõ-
désünket! 

A 2019/2020-as Tanévünk Ünnepélyes
keretek között, Szentmisével, az iskola
megszentelésével kezdõdött szeptember
1-én. Átadásra került az új könyvtárunk,

amely lehetõséget ad a nyugodt olvasás
mellett, a játékkal való kikapcsolódáshoz
is! Csocsó, billiárd, léghoki, ping-pong…
kerültek elhelyezésre. 

Az udvaron is elhelyezésre kerültek új
játék eszközök. Megújult az informatikai
park az iskolában. Az info teremben 15
régi számítógép lett újra cserélve. Így ma-
gasabb színvonalon folyhat az oktatás, ne-
velés, tanulás. Közösségi termeinkben, és
több osztályteremben is klíma került fel-
szerelésre. Az elsõ osztályosok felújított
tanteremben kezdhették a tanévet, Pajkos-
né Petrán Mónika tanítónõ vezetésével. 

Köszönöm az Önkormányzatnak, vala-
mint a Fenntartónak a támogatását!

Megvalósult programjaink:
Október folyamán a gyerekek aktívan

részt vettek a templomi imaközösség
életébe, ahol Rózsafüzér imádság mon-
dásával kapcsolódtak be.

Megemlékeztünk október 22-én az
1956-os forradalomról a Mûvelõdési
Házban.

Október 25-én Mindenszentek, halot-
tak napjáról tartottunk elmélkedést a
templomban. Kértük a szentek közbenjá-
rását, valamint imádkoztunk az elhuny-
takért. 

Októberben hulladékgyûjtés volt,
amelyre többségében minden gyermek
aktiválható volt. 

Területi nyelvhelyességi versenyt rende-
zett az iskolánk, ahol a környék iskolás
tanulói vettek részt.

Nagy rendezvény volt a 22. Alapítványi
Jótékonysági Bál. Minden résztvevõnek,
adományozónak, és természetesen az
„Apci Iskoláért és Óvodáért” alapítvány
kuratóriumi elnökének és tagjainak, meg-
köszönöm a nagylelkûségüket, és áldo-
zatos munkájukat!

Pályaválasztási tájékoztatót tartottunk a
6-8. osztályos tanulóknak és szüleiknek. A
környékbeli középfokú iskolák vezetõi,
pedagógusai vettek részt.

Nagyon jól szerepeltek a tanulóink
mesemondó, matematika, informatika,
versmondó, és sport versenyeken is.
Mindenkinek köszönjük a felkészülést,
pedagógusainknak a felkészítést, valamint
minden dicséret azoknak a diákjainknak,
akik elértek helyezéseket!

További programjaink:
December 17-én, délután 14.00 - 16.00

óra között karácsonyi vásárt és jótékony-
kodást szervezünk az iskolánkban.

December 20-án lesz az adventi lelki-
napunk az intézményünk tanulói részére.
Ezen a napon az Új-hatvani Szent István
Római Katolikus Templom zene és ének-
kara tartja számunkra az áhítatot. Ezen
alkalomra szeretettel várjuk a szülõket,
érdeklõdõket 9.00 órától a tornacsarnokba.

Idén is a karácsonyi pásztorjátékot is-
kolánk tanulói adják elõ december 25-én, a
szentmise után. Mindenkit szeretettel vá-
runk a szentmisére és a misztérium játékra. 

Mindenkinek nagyon köszönöm, hogy
támogatják az iskolát!

Iskolánk életével kapcsolatban az alábbi
bloglapon, valamint facebook oldalon ké-
peket, és események megosztását mindig
frissen megtalálhatják a kedves érdeklõdõk
és olvasók. Aki feliratkozik a facebook
oldalunkra, az aktuális következõ esemé-
nyrõl mindig kap értesítést.

Apci Boldog Brenner János Katolikus
Általános Iskola elérhetõségei:

Tel./Fax: 06-37-385-349, 
E-mail: brenner.apciskola@gmail.com
Honlap: http://brenner-apc.sulinet.hu
Facebook: facebook.com/apcisuli

Tóth Ferenc intézményvezetõ

Meglepetés az
osztályfõnöknek

Szuhányiné Zsák Zsuzsanna pedagó-
gus pályafutása talán legszebb elisme-
rését kapta, amikor az idei bálon vég-
zõs osztálya meglepte egy produkció-
val. A gyerekek hónapokkal ezelõtt el-
kezdték a szervezkedést, a próbákat. A
gyerekek és osztályfõnökük közötti
emlékek elevenedtek meg. Szem nem
maradt szárazon sem a színpadon, sem
a nézõtéren. A diákok tanúbizonysá-
got tettek összetartozásról, tisztelet-
rõl, szeretetrõl. Szintén ez az osztály
szeretne hagyományt teremteni azzal,
hogy elültettek egy fát, melynek he-
lyét megjelölték jövõbeni találkozásuk
színhelyéül, ez felkérés a környezet-
szennyezés elleni küzdelemre. A fát a
Közösen Apcért Egyesület ajánlotta
fel. Bízunk benne, hogy e gesztus ha-
gyománnyá válik, mind a végzõs
diákok körében, mind az egyesület
részérõl.

ISKOLAI HÍREK
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SZÍNES HÍREK
Újra látható az
APC TV adása
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
az Apc TV adása újra üzemel. A szokott
mûsoridõben, kedd esténként ismét néz-
hetõ. Ezen a héten folyamatosan, tesztadás
keretében régebbi felvételek ismétlése
látható a UPC analóg kábeltévé szolgál-
tatás 11-es csatornáján.

22 évnyi 
bizalom
2019. 11.23-án ünnepeltük az Apci
Iskoláért és Óvodáért Alapítványi bál 22.
születésnapját. A bálozni vágyó vendé-
geket várta egy szépen feldíszített torna-
csarnok, egy fergeteges mûsor, finom
vacsora, zene, tánc hajnalig. Az évek óta
sikeres rendezvényre befolyt összeget az
iskola és az óvoda fogja megkapni 1/3-2/3-
ad arányban. Hálás szívvel köszönjük
minden támogatónknak az erkölcsi, anya-
gi, tárgyi felajánlásait. Köszönjük, hogy
évek óta bizalmat szavaznak nekünk, még
ebben a sokszor oly nehéz világban is.
Böjte Csaba atya vallja: „Aki nem hisz
abban, hogy mennyi jó ember van, az
kezdjen el valami jót tenni, és meglátod,
milyen sokan odaállnak mellé!” 

Gellénné Rezsnyák Erika, 
a kuratórium elnöke

Nyílt nap
Vörösmajorban
November 28-29-én nyílt napot tartottak
az ESZC Március 15. Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégiuma tornater-
mében. Jó volt látni, hogy nemcsak a
környékrõl, de Apcról is voltak érdek-
lõdõk, talán ez a rendezvény is segíthet a
döntésben, a tovább tanulni akaró fia-
taloknak.

Díszpolgári
cím Gémes
Gábornak

A Szabadidõ Klub minden kedves apci
lakosnak áldott karácsonyi ünnepeket és
boldog új esztendõt kíván!

Igazgatási
szünet
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
2019. december 23-tól 2020. január 5-ig az
5/2016. (III. 9.) sz. rendelet alapján a
Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetet
tart. Ez idõ alatt az ügyfélfogadás
szünetel. Sürgõs esetben (temetés,
anyakönyvezés) az ügyelet a 06-30-534-
0490 telefonszámon elérhetõ. 
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KÖZTÜNK ÉLNEK
Gellénné Rezsnyák Erika

INTERJÚ

Erika mesélj, kérlek a gyermekkorodról!
Gellénné Rezsnyák Erika vagyok, 1962.

december 2-án születem Pásztón. Tõsgyö-
keres apci emberként élek már itt jó pár
éve. Anyai nagyszüleim neveltek gyerek-
korom óta. Párommal, Imrével 37 éve
élünk boldog házasságban. Két gyerme-
künk született Gábor és Péter. Az õ meg-
születésük nagyban befolyásolta az egész
életemet. Nagyon családcentrikus vagyok,
ami a neveltetésembõl is adódik, hiszen
nagyszüleim nagyon nagy szeretetben
neveltek. Bármennyire is anya-apa nélkül
nõttem fel, nekik én voltam a mindenük.

Már korán kiderült a szervezõképessé-
ged…

Már az általános iskolában elkezdtem a
szervezkedést. Még az úttörõkorszakban
õrsvezetõ, majd ifivezetõ voltam. A nyol-
cadik osztály elvégzése után a gyöngyösi
kereskedelmi iskolában tanultam tovább,
ahol kitûnõ eredménnyel végeztem. Ez-
után az ÁFÉSZ-nál helyezkedtem el, mint
boltvezetõ. 1982-ben férjhez mentem.
Munkahelyet váltottam, a Qualitalnál
dolgoztam, mint vállalati leltározó, majd
1991-ig a Biztos Jövõért Alapítványnál
boltvezetõként. Az akkori rendszerben
még mûködtek a szocialista brigádok és
észrevették, hogy szeretek szervezni, szé-
pen írok. Engem bíztak meg a brigádnapló
vezetésével. Besegítettem a kirándulások
szervezésében és KISZ-titkár is lettem egy
rövid idõre. GYES alatt elvégeztem a
közgazdaságit is, és után már nem mentem
vissza dolgozni, hanem a Fõ utcán lévõ
Centrum Market kisboltban dolgoztam
másfél évig.

A fiaid révén több nagyszabású és az
életükre a mai napig kiható lehetõséget
kaphattak a fiatalok, kezdjük a Kristály
Ifjúsági Klubbal!

1999-ben vállalkozó lettem, otthonunk-
ban megnyitottam az Apró ABC-t. Mivel a
munkám révén nem voltam annyira kötött,
szülõként az iskolában is több feladatot
tudtam vállalni. Nagyon jó szülõi gárda
alakult ki. Iskola után, aggódó szülõként,
nagyon sokat gondolkodtam azon, mit
tehetnék azért, hogy a fiatalok ne men-
jenek el messzire. Így találtam ki a Kristály
Ifjúsági Klubot. Vargáné Ildikóval együtt
kezdtük el 2003-ban. Nagy segítség volt,

hogy az akkori képviselõtestület beválasz-
tott külsõs tagnak az oktatási, kulturális és
sportbizottságba. Összehívtam 23 gyere-
ket a tornacsarnokban és megalakítottuk a
klubot. A mûvelõdési ház kis csoportja-
ként mûködtünk 7 évig. Megkaptuk a pin-
ceklubot. Büszke vagyok arra, hogy 60
gyereket össze tudtunk hozni egy csapat-
ba. A 20 éves fiatalokat rá tudtuk venni,
hogy szerepeljenek anyák napján, a szüreti
felvonuláson beöltözzenek népviseleti
ruhába és a Petõfi téren lakodalmas táncot
adtunk elõ. Télapóestek, karácsonyi bejgli-
sütések voltak a pinceklubban. Ott tanul-
tak meg a lányok dagasztani. Szerveztünk
Kihívás napját, ahol területi szinten elsõk,
megyei szinten tizenharmadikok lettünk
és kaptunk egy nagy serleget. Az egész falu
megmozdult. Nagyon emlékezetes volt,
amikor este együtt kígyóztunk, záróként a
pályán táncoltunk Fehérné Anita vezetésé-
vel. Sokan emlegetik még a mai napig is. A
legbüszkébb arra vagyok, hogy rengeteg
szerelem és barátság szövõdött, azok
között, akik ma már szülõkké váltak. Sõt
vannak már Kristály-babák is. 

Több éven keresztül szerveztél tábo-
rokat gyerekek számára.

Az ifjúsági klub keretén belül jött az
ötlet a táborra. Adott volt a hely a Lõtéren.
Abban az idõben még nem voltak ennyire
nagy követelmények, mint most. Önellá-
tóak voltunk az elején, késõbb nagy se-
gítség volt, hogy a képviselõ-testület en-
gedélyével, a konyha háromszori étkezés-
sel megfõzött nekünk. 11 év alatt 1300
gyereket táboroztattunk meg, de voltak
mindig visszatérõk is. Apciakon kívül
nagyon messzirõl, mint pl. Nagykõrösrõl,
a Balaton mellõl is érkeztek ide gyerekek.
Volt egyszer egy angol kislány is. A tábor
lényege, hogy játszva tanuljanak a
gyerekek, de jól is érezzék magukat. 

Hasonlíthatók ezek a táborok a régi
kisdobos és úttörõ korszakhoz?

Igen, bevallom, abból táplálkoztam.
Tilos volt a gyerekeknek mobiltelefont,
hajsütõt hozni. Saját maguk mosogattak.
Mindig volt valami címe a tábornak.
Képzeletben elutaztunk valami tájra, mint
pl. lakatlan sziget, indián tábor, úttörõ-
tábor. Ahhoz kapcsolódó feladatokkal kö-
töttük le a gyerekeket. Például Egyip-

tomban 380 db 30-as tojástartóból építet-
tünk piramist, múmiákat kerestünk a
pinceklubban, ahol mécsesekkel igyekez-
tünk sejtelmes érzetet kelteni és így men-
tünk le a kazamatákba. Evilági napunkon,
ami a mai korszakról szólt, ahol Bérces
Dávid és felesége, Stázi kutyás bemutatót
tartott a gyerekeknek, több alkalommal
tartottak drogellenes elõadást. Egyszerre
50-60 gyerek volt a táborban. Tábortûz
mellett énekeltünk, éjszakai túráztunk,
kirándultunk a hegyre. Nagyon élvezték a
gyerekek. Életre szóló barátságok szület-
tek. Nemrég írt nekem egy fiú, aki részt
vett a táborban, hogy a régiekkel beszél-
gették, hogy milyen jó lenne összehozni
egy kétnapos találkozót. Jövõre lesz az
esküvõje. Azért ezek a dolgok nagyon
szív-melengetõek.

Képviselõ is voltál.
Utána megválasztottak képviselõnek, s

az elsõ négy évben a Kulturális, oktatási és
sportbizottság elnöke lettem. A Mûvelõ-
dési Ház akkori vezetõjével és Juhász
István jelenlegi polgármesterrel nagyon jól
össze tudtunk dolgozni. Sok programot
szerveztünk és bonyolítottunk le közösen,
mint a falukarácsony, betlehem, az adventi
koszorú felállítása, falunapok, szüreti
felvonulások. Jó csapat voltunk.

Akkor kezdtük a sportot is fellendíteni.
Az Apci Tornaegylet szerencsés helyzet-
ben van, mert mindig van olyan csapat, aki
a sportot tovább viszi. Imádtam a sportot,
mindig, Gábor karatézott, de focizott is.
Peti szintén focizott és nagyon jó ered-
ményeket értek el az akkori csapattal.
Abban az idõben nagyon sok nézõ járt ki a
meccsekre, ami a csapatot és a vezetõket is
lelkesítette. Mi festettük a kerítéseket,
betonoztunk, de nagyon sok segítséget is
kaptunk. Fontosnak tartom a személyes
megkereséseket, tapasztalatom szerint
szívesebben vesznek részt, segítenek az
emberek. A képviselõség 8 évig tartott.

A Rákellenes Liga apci alapszervezete is
a nevedhez fûzõdik.

10 évig voltam a Rákellenes Liga elnöke,
ami több, mint 300 fõs létszámmal mû-
ködött. Habár nem zártam le még ezt a
korszakot, de mióta 3-4 mûszakban dolgo-
zom, nem sok idõm van rá. Nagyon meg-
viselt a sok papírmunka, sok szabadságot
kellett felhasználnom. Nem tudom teljes
odaadással végezni már a munkát, ezért
szeretném majd átadni ezt a tisztséget.
Kaptam egy elismerést 3 évvel ezelõtt a

Kedves Olvasó! Jelenlegi interjúalanyom szintén nagyon ismert a falunkban. De talán nem
mindenki tudja, mennyire sokoldalú egyéniség. Az élet több területén is bizonyította már
rátermettségét, szervezõképességét, ügyességét. Igen mozgalmas életet él.
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ligában végzett munkám elismeréseként,
amire nagyon büszke vagyok. Sok rendez-
vényt sikerült csinálnunk a megelõzé-
sekrõl, egészségmegóvásról. Szûréseket
szerveztünk, sõt volt egy nagyszabású
kiállításunk, a „Testközelben a rák” cím-
mel, ami egy hétig tartott.

Egyik legfontosabb és legeredményesebb
kezdeményezés az Apci Iskoláért és Óvo-
dáért Alapítvány, amelynek vezetésében a
kezdetek óta részt veszel.

Az alapítványra nagyon büszke vagyok,
és amire a település is büszke lehet. Az
alapítványt 21 évvel ezelõtt még az akkori
igazgatónõ, Nagy Marika kezdeménye-
zésével alapították meg. Az alapítvány
maga 21 éves, de már egy évvel korábban
volt bál, ezért volt az idei bál a 22.

Jótékonysági bál. Ez valami fantasztikus.
Abban az idõben még nem volt ennyi
lehetõség, pályázat az oktatási intézmé-
nyek számára. Csak önkormányzati támo-
gatás volt, de sokkal kevesebb pénz jutott.
Az évek során a beérkezett támoga-
tásukból rengeteg fejlesztést tudtunk
végezni az iskolában és óvodában is. Az
utóbbi években már az Önkormányzat is
rengeteget segít és fejleszt az oktatási
intézményekben is, így az alapítványi pénz
egy részét már a gyerekekre is tudják
költeni, akár egy kirándulásra vagy bár-
milyen közösségi eseményre. Közel s távol
nincs két ilyen szép, modern és jól fel-
szerelt intézmény, mint az apci iskola és
óvoda. Sokan megkérdezték, mit keresek
még itt. Többen kiváltak, miután a gyer-
mekük elballagott. Ez viszont egy füg-
getlen civil szervezet, aminek bárki tagja
lehet. Szeretem csinálni. Nagyon jó a csa-
pat, de a szülõk, a gyerekek és tanáraik és a
szponzorok négyes szövetsége nélkül nem
lenne sikeres. Talán szerencsésebb, hogy
nem cserélõdnek folyamatosan az embe-
rek. Ez nem azt jelenti, hogy mindenben
egyetértünk, de ebbõl lehet építkezni. A
személyes kontaktok nagyon sokat számí-
tanak, a bálozók létszáma folyamatosan

emelkedik, valójában már a tornacsarnokot
is kinõttük. Az idei bálon 50 embernek
kellett nemet mondani férõhely hiányában.
Magam részérõl szeretném még a 25. bálig
csinálni.

Szabadidõdben tortákat készítesz, ver-
senyzõként indultál a Palotási Tortafesz-
tiválon is.

Amikor a Centrum Marketben dolgoz-
tam, a szomszédban lévõ Juhászné Marika
nénivel nagyon jó kapcsolatunk alakult ki.
Õ készítette azt a grillázstortát, ami a
lakodalmakban nagyon népszerû a mai
napig is. Mindig hozott nekünk kóstolót.
Én akkor határoztam el, hogy mindenképp
szeretném megtanulni a torta készítését. Õ
örömmel vállalta, hogy megmutatja nekem
a tortakészítés alapjait, fortélyait. Hogyan

és miben ké-
szül, a cukor és
dió keveré-
kébõl milyen
c s o d á l a t o s
dolgokat lehet
készíteni. Ez
25 évvel ezelõtt
volt. Azóta én
folyamatosan
készítem. Saj-
nos õ már nincs
közöttünk, de
úgy hiszem na-
gyon büszke
rám. Még so-
káig a tõle
kapott habzsá-

kot használtam. Fejlõdgettem a magam
módján. Soha nem jártam tanfolyamokra,
nem végeztem ilyen irányú iskolát. Mindig
jöttek az ötletek, hogyan tudnám ezt még
szebbé varázsolni. Soha nem volt nagy
önbizalmam, ezért nem mentem el soha
versenyekre. Az elsõ ember Pohárdi Józsi
bácsi volt, aki mindig azt mondta nekem és
küldött jelentkezési lapot is, hogy menjek
versenyre. Persze akkor nem mentem. Ez
év májusában került megrendezésre
Palotáson a tortaverseny. Hazai szintû,
már hagyománnyá váló verseny, melyet
minden évben megrendeznek. Nagy
nehezen, unszolásra elmentem. A hagyo-
mányos esküvõi tortát készítettem, de
kicsivel modernebb változatban. Haszná-
lok hozzá már cukorcsipkét, foundant,
porfestéket. Készítettem ehetõ sodrófát és
kínáló kosárkát is. A grillázsnál nagyon
fontosak az elõkészületek. A diót megpör-
kölni, hogy ne legyen nedves, vigyázni,
hogy ne égjen meg. Ne legyen avas. A
grillázstorta készítése nem egyszerû.
Gyorsan kell cselekedni, mivel forró
anyaggal kell dolgozni. Pár percem van
arra, hogy elkészítsem a hajlatot, virágot,
formát, mert megdermed, mivel formálni
csak addig lehet, amíg meleg. Újramele-

gíteni nem lehet, mert megég, keserû lesz.
Így muszáj a tortát már elõre megtervezni,
elõre kell tudni minden lépést. A törté-
nelem már Mátyás király kora óta említi a
grillázst, már abban a korszakban is ké-
szítették. Szeretném ezt a hagyományt
megõrizni, bár egy kicsit már modernebb
formában. Próbálok kreatívoskodni. Pl.
egy borásznak poharat, kancsót, hordót,
szõlõfürtöket készítettem. Nagyon örült
neki. Palotáson megkaptam az elsõ lökést.
Nem is gondoltam, hogy ilyen népszerû
lesz ez a torta, mert megkaptam a
közönségdíjat. Apcról egyedül voltam, így
egy kicsit elvittem a hírünket is. 

Ezután következett a gödöllõi Royal
Cake nemzetközi verseny.

Megláttam az interneten, hogy Magyar-
né Veronika,- aki átadta a díjakat, ami egy
oklevél, aranyérem és serleg volt - a Royal
Cake nemzetközi verseny szervezõje. A
verseny témája is nagyon megtetszett, Sissi
és a barokk stílus. Elkezdtem gondolkod-
ni, utánaolvastam, megnézem a Sissi filmek
összes részét. Sokat készültem rá fejben,
az elkészítéshez idõm viszont nem sok
van. Elkezdõdött a fejemben kirajzolódni
egy elképzelés. Maga a grillázs elkészíté-
sére egy hetem volt. Mivel nincsenek for-
mák, csak saját kezemmel formálhatom.
Viszont készítettem formákat sógyur-
mából a lóhoz és a szarvashoz. Sok víz-
hólyag és megégett ujjak ellenére nagyon
élveztem minden percét. Tudtam, hogy
imádta a lila ibolyát, 5 órát dolgoztam vele.
A sötétebb motívumokhoz mákot hasz-
náltam, cukorcsipkéket készítettem, a
magyar ruhához, a barok motívumokhoz
festéket használtam. Nagy élmény volt.
Több mint 3000 látogató és több mint száz
alkotás volt. Én a hobby artistika kategó-
riába kerültem. Öt nagyon neves zsûri
volt, enyém lett az argentin artistika nagy
mestere. Fantasztikus egy ember, nem volt
még Magyarországon, kimondottan erre a
versenyre jött el. Közvetítette a TV is és
rengeteg mûsor volt a tortakészítésrõl.
Volt még egy az enyémhez hasonló hagyo-
mányos esküvõi torta, illetve egy festett
grillázs óra. Sokan jöttek hozzám a láto-
gatók közül és nézték, kérdezgették,
hogyan készült, mitõl ilyen szép világos?
Válaszom a következõ volt: annyiszor
olvasztok, ahány forma van abban a
tortában.

A torták értékelése pontokkal történt.
Maximum pontszám 100,50 pont alatt
mindenki kapott egy oklevelet, felette vi-
szont minõsítést kaptunk. Én a pontszá-
maim alapján bronzminõsítést értem el,
ami 50-75 közötti ponthatárt jelent. Ne-
kem ez egy beteljesedés. További vissza-
igazolás, arra hogy jelen helyzetben nem-
zetközi szinten hol állok.

J.K.
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Nívódíjas lett a Kiskacus 

A 15. évfordulóját ünneplõ néptánc-
együttes tagjai az óvódásoktól egészen a
felnõtt korosztályig nevelõdnek a néptánc
szeretetére. A Kacusok 2018-ban ün-
nepelték fennállásuk 15. évfordulóját,
amelyre emlékezetes évzáró gálamûsorral
készültek, közösen a Dobroda Népzenei
Együttessel, majd részt vettek az Egerben
megrendezett XII. Szederinda Nemzet-
közi Néptáncfesztiválon.

A legapróbbak ecsédi játékokat és
táncokat mutattak be, a Kiskacusok pedig
a nyírségi Bököny táncain kívül ugyancsak
lakóhelyük folklórjával örvendeztették

meg a közönséget. A zsûri példaértékûnek
nevezte a csoportokban folyó pedagógiai
és szakmai munkát. Mindezek elismeré-
séül a fesztivál nívódíját a Kiskacus kapta
meg.

László Abigél apciként immár két éve a
csoport meghatározó táncosa. A kitartó
munka eredményeként rendszeres fellépé-
seknek tesznek eleget. Több alkalommal
emelték az apci falusi rendezvényeink
színvonalát is. Gratulálunk, további
kitartást, jó munkát és eredményeket
kívánunk a csoportnak és Abigélnek is.

Megyei palóc
mesemondó

találkozó
Hegedûs Zsolt, az Apci Boldog Brenner
János Katolikus Iskola színeiben elsõ
helyezést ért el a 20. Palóc Mesemondó
Találkozón. A megyei palóc mesemondó
találkozó célja a népmesei hagyományok
ápolása, a palóc kultúra megõrzése. Az idei
találkozó ismét Egerben volt, az Andrássy
György Katolikus Közgazdasági Középis-
kolában. A zsûri elnöke a méltán hírneves
nagy palóc mesélõ, Badin Ádám volt, aki
meseszínházat is vezet. Szívbõl gratulálunk
Zsoltinak és további szép sikereket kí-
vánunk!

Bögrés mézeskalács
rögtön puha, rögtön süthetõ

A mérce a szokásos 2,5 dl-es bögre  
Hozzávalók:
- 8 bögre finomliszt (pont 1 kg)
- 2 - 2,5 bögre porcukor (20-25 dkg)
- 3 teáskanál szódabikarbóna
- 1 evõkanál mézeskalács fûszerkeverék
- 30 dkg margarin vagy vaj
- 1 bögre méz (2,5 dl)
- 3 tojás

Elkészítés:
1. A lisztet, a porcukrot, a fûszert és a

szódabikarbónát egy nagy tálban össze-
keverjük.

2. Ezután hozzáadjuk az enyhén meg-
olvasztott margarint,a mézet és a tojásokat.

3. Ekkor fogunk egy villát, és az egészet
átkavarjuk. Addig keverjük, míg úgy nagy-
jából összekeveredett a liszt a ragacsos
anyagokkal. 

4. Ekkor kézzel egynemû tésztává gyúr-
juk, majd három egyenlõ részre osztjuk.

5. Ezután az elsõ adag tésztát jól
lisztezett deszkán kinyújtjuk kb. egy centi
vastagra (lehet kevesebb is, de így olyan

pufik lesznek), majd tetszõleges formákat
szaggatunk süteménykiszúróval a tésztából.

6. Sütõpapírral bélelt tepsire sorakoz-
tatjuk õket, és 180 fokra elõmelegített
sütõben (alul-felül sütés), pontosan hét
percig sütjük õket. 7 legfeljebb tíz perc, ha
nyers, de semmiképpen sem több! Ne
kapjon színt az alja semmiképp, inkább
többször vegyük ki próbára, még nyersnek
tûnik, mikor kivesszük, de nem az, egy-két
perc, és megszilárdul. 100-150 darab mé-
zeskalács lesz belõle, attól függõen, hogy
mekkora formákat használunk.

ÜNNEPRE

KARÁCSONYI RECEPT

Afrikai harcsa
filé Gundel

módra

80 dkg halfilét  1 órára besózzuk, majd pap-
rikás borsos kukorica lisztbe forgatva
kevés olajon elõsütjük. 60 dkg leveles parajt
sós szódabikarbónás vízben pár perc alatt
elõfõzünk, 20 dkg gombát 5dkg vajon
sóval, borssal lepirítunk.

Elkészítjük a bevonó gratinmártást: 5
dkg vaj, 3 dkg liszt, 3 dl tej, 3 db tojás-
sárgája, 1 dl tejszín, só õrölt szerecsendió.
A világos vajas rántást forró tejjel simára
keverjük, tejszínnel, tojássárgával dúsítva.
Tepsibe lerakjuk a parajt, rá a halat, gombát,
bevonjuk a mártással, tetejére 5dkg reszelt
sajt, 2dkg olvasztott vaj. 

200 fokos sütõben pirosra sütjük kb 15
perc, köret zöldséges rizs, hasábburgonya.

Fontos az ünnep hangulata, ami ilyenkor
belénk költözik, ehhez kívánok jó étvágyat
és Áldott Ünnepeket!    

Baráth  István
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KEDVES APCI VÁLASZTÓPOLGÁROK,
LAKOSOK!
Elõször is szeretnék gratulálni a megvá-
lasztott polgármesternek és a „régi”, vala-
mint az újonnan bejutott képviselõ-
társaimnak! Bízom benne, hogy mindenki
rászolgál az Önöktõl kapott bizalomra!
Nagyon köszönöm a támogatást, a bizal-
mat, amit Önöktõl kaptam!

Bizakodóan tekintek a jövõre! Ezért,
szeretnék most egy elõzetes tájékoztatást
adni arról, hogy a kötelezõ képviselõi
feladataimon kívül, milyen más célokat és
feladatokat szeretnék megvalósítani az
elkövetkezendõ öt év során, közösen a
képviselõtársaim segítségével, ha támogat-
ják azokat!

Térfigyelõ kamerarendszer bõvítése,
amely szerepel Susán Fáczán Zsuzsanna és
Almási József képviselõtársam program-
jában is.

Egy bentlakásos, Ápoló Gondozó Ott-
hon lehetõségének a megvizsgálása, amely
szerepel Susán Fáczán Zsuzsanna képvi-
selõtársam programjában is.

A temetõi fõ közlekedési útjainak szi-
lárd burkolattal való ellátása, amely sze-
repel Susán Fáczán Zsuzsanna képvise-
lõtársam programjában is.

Egy fõ játszótér kialakítása, megkér-
dezve a szülõket, hová kerüljön kiépítésre!
Amely szerepel Susán Fáczán Zsuzsanna
képviselõtársam programjában is.

Az Erzsébet téri buszmegálló mindkét
oldalon szegéllyel, szükség esetén, akár
gyalogos átkelõhellyel kiegészítve. Amely
szerepel Susán Fáczán Zsuzsanna és Al-
mási József képviselõtársam programjában
is.

Zárható kerékpár tárolók kiépítése,
amely szerepel Susán Fáczán Zsuzsanna és
Almási József képviselõtársam programjá-
ban is.

A volt mozi épületének állagmegõrzése,
a homlokzatának a megújítása.

A volt pártház épületének az állagmeg-
õrzése, a tetõ felújítása.

A Petõfi tér zöld szigetében kialakítása.

Az elavult karácsonyi fények (ha lehet,
pályázati forrás igénybevételével) lecseré-
lése egy modern, ledes változatra.

Egy vagy akár több köztéri live (élõ)
kamera elhelyezése. 

A régi iskola elõtti rész mindkét olda-
lának szilárd burkolattal való kiépítése, az
iskola oldalán egészen a „kútig”.

Az ingyen wifi kiépítése.
A köztéri szemetes tárolók kihelyezése,

a célnak és a színvonalnak megfelelõ
minõségben.

A piac területének rendezése.
Az „Áfész” tulajdonában lévõ ingatla-

nok és az elõtte lévõ területek rendezése.
a település érdekét, fejlõdését segítik
Arra törekszem, hogy képviselõként is

minél többet meg tudjak valósítani a
felsoroltakból! 

Körömi Kázmér 
képviselõ

ANYAKÖNYVI HÍREK 2019 december
ÚJSZÜLÖTTEK:

DOMBI MAJA
2019. szeptember 02.
Jávor Kata Réka - Dombi István

SZÛCS NOEL 2019. szeptember 19.
Szûcs Tifani

PAJKOS DÁNIEL 
2019. szeptember23.
Fekete Mónika - Pajkos Tibor

GELLÉN JULIANNA
2019. szeptember 26.
Kovács Zsanett - Gellén Gábor

MAKSA HANNA
2019. szeptember 28.
Hoffman Renáta - Maksa Gergõ

RÁCZ MERCÉDESZ 
2019. december 5.
Rácz Izabella Éva

RADICS KITTI 2019. december 6.
Baranyi Kitti - Radics Roland

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

NAGY JÁNOS - NOSZKA ÉVA
2019. szeptember 07.

JUHÁSZ ALEX - ERDÉLYI BIANKA
2019. szeptember 21.

PINTÉR JÁNOS - RADNAI KLAUDIA
2019. október 19.

RADICS JÓZSEF - JÓNI SZIVIA
2019. november 16.

KÁPLÁR LEVENTE ZOLTÁN -
BENEI MÁRIA
2019. november 16.

KURUCZ PÉTER - SÕREGI LILLA
2019. november 22.

ELHUNYTAK:     

SZABÓ GYULA 2019. július 08.

SCHNEIDER GYÖRGY
2019. szeptember 27.

CSEH JÓZSEFNÉ UDVARI
ERZSÉBET 2019. október 3.

PINTÉR JÁNOS GYÖRGY
2019. október 31.

KOVÁCS LAJOSNÉ PATINSZKI
IRÉN 2019. november 10.

JUHÁSZ JÁNOS 2019. november 15.

ZELNIK PÁL 2019. november 17.

PERUS TAMÁS PÉTERNÉ THURZÓ
ERZSÉBET 2019. november 26.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, aki részt vettek Zelnik Pál
temetésén, utolsó útjára elkísérték, osztozva fájdalmunkban. A Gyászoló Család
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Apc Község Önkormányzatának kiadványa • Felelõs kiadó: Apc Község Önkormányzata •
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KÉPGALÉRIA

HÍREK AZ ATE HÁZATÁJÁRÓL

A 2019/2020-as megyei labdarúgó bajnok-
ság õszi fordulójában csapataink idén sem
okoztak csalódást. A III. osztályú megyei
bajnokság Nyugati csoportjában nevezett
felnõtt csapatunk az õszi szezont veret-
lenül az elsõ helyen zárta. Gratulálunk a
teljesítményükhöz, reméljük a tavaszi
idényben is folytatódik ez a sikersorozat! 

Az U19 korosztályban nevezett csapa-
tunk célja az õszi szezon „túlélése” volt,
mivel ebben a korosztályban vannak a
legkevesebben, amibõl következik, hogy
hétrõl hétre nehéz volt a csapatot „össze-
szedni”. Aki szeretne ezen vidám társaság
tagja lenni, azt várjuk szeretettel!

A Bozsik-programban eltelt egy évünk,
ami azt jelenti, hogy „gyerekeink” is
öregebbek lettek, ezért már négy kor-
osztállyal indítottuk szeptemberben az
évet. A Bozsik „körzethez” tartozó telepü-
lések közül Apc legkisebbjei kiemelkedõ
teljesítményt nyújtottak az õszi szezon-
ban, ugyanis egyesületünk U7, U9, U11 és
U13 korosztályos csapatai - szinte egyet-
lenként - a megrendezett tornák, fesztivá-
lok mindegyikén maximális létszámmal
vettek részt. 

A sikeres szezon lezárásaként december

7-én Mikulás ünnepséggel egybekötött
évadzáró pizzázást rendeztünk, ahol min-
den gyerek a Mikulástól csomagot kapott.

A Szent István SE meghívására az edzõk
javaslata alapján - a legkisebbek közül 6 fõ
- december 8-án hagyományteremtõ Miku-
lásnapi rendezvényen vett rész Buda-
pesten. A gyerekek parlamenti látogatáson
vettek részt, amit ebéd követett, majd a
Szent István Iskola tornatermében több

sport és kulturális elõadást tekintettek
meg. Hálás köszönet Makrányi Sanyinak,
hogy meghívott bennünket is, valamint
Kolarovszki Jancsikának az autóért!

Ezúton szeretnénk megköszönni min-
denkinek, aki az elmúlt õszi szezonban
bármilyen formában segítette munkánkat,
támogatóinknak a nagylelkû felajánláso-
kat, a szülõknek a gyerekek szállításában
nyújtott segítséget.

Mindig jó hangulatot ígérõ Sportbá-
lunkat 2020. február 22-én, szombaton
rendezzük a Tornacsarnokban, melyre
mindenkit szeretettel várunk!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet kí-
vánunk Mindenkinek!

Hajrá ATE!
Az ATE Vezetõsége
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